
الحسابات الوطنية السنوية
توفــر الحســابات الوطنيــة بشــكل منتظــم قاعــدة بيانــات اقتصاديــة متكاملــة 

وجــد متطــورة، ويتعلــق األمــر ب:

     • توازنــات املــوارد واإلســتخدامات حســب املنتــج )بنــود تصنيــف املنتجــات( 
بالقيمــة وبالحجم؛

     • حســابات فــروع النشــاط اإلقتصــادي بالقيمــة وبالحجــم )حســابات 
ــطة(؛ ــروع األنش ــب ف ــتغالل حس ــاج واالس اإلنت

     • سلسلة حسابات القطاعات املؤسساتية؛

     • جدول العرض و اإلستخدام )TRE( بالقيمة وبالحجم .

     • جدول الحسابات اإلقتصادية املندمجة و جدول العمليات املالية؛

     • مصفوفة املحاسبة اإلجتامعية.

ــة ترجيــع هــذه الحســابات للفــرة املمتــدة بــن 1980  وقــد تــم إنجــاز عملي
ــر  ــن ن ــة م ــذه العملي ــت ه ــد مكن ــاس 2007. وق ــنة األس ــق س و2006 وف
سلســلة طويلــة ومتجانســة للحســابات الوطنيــة وكذلــك االســتجابة الحتياجات 

ــرارات. ــة واتخــاذ الق ــل و النمذجــة اإلقتصادي أشــغال التحلي

نظام الحسابات الوطنية بالمغرب

اإلطار المرجعي للحسابات الوطنية
تشــكل الحســابات الوطنيــة أحــد املكونــات األساســية للنظــام الوطنــي 
ــكان  ــدر اإلم ــة ق ــة دقيق ــرة عام ــي نظ ــي تعط ــة. فه ــات اإلحصائي للمعلوم
عــن الواقــع اإلقتصــادي وفــق صــورة متناســقة ومتكاملــة كــام تســمح بتوفــر 
مــؤرشات التطــور بالقيمــة وبالحجــم لتقييــم نجاعــة أداء اإلقتصــاد الوطنــي 

مــع مــرور الوقــت. 

يتــم إعــداد الحســابات الوطنيــة حســب معيــار معــرف بــه دوليــا. ويتعلــق 
األمــر بنظــام الحســابات الوطنيــة )SCN( املعتمــد مــن طــرف اللجنــة 
اإلحصائيــة لألمــم املتحــدة، والــذي يحــدد املفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات 
ــر إصــدار  ــي يجــب إعدادهــا. ويعت ــك الحســابات الت ــم وكذل وطــرق التقيي
2008 هــو أحــدث إصــدار لنظــام الحســابات الوطنيــة والــذي تبنــاه املغــرب 
مــع االنتقــال إىل ســنة األســاس 2007 والتــي عــى أساســها تــم نــر السلســلة 

ــة )2012-2007( خــالل شــهر مــارس 2015. األوىل للحســابات الوطني



نشر الحسابات الوطنيةتغيير سنة األساس

الحسابات الوطنية الفصلية
تعــرض الحســابات الوطنيــة الفصليــة الناتــج الداخــي االجــاميل بالقيمــة 

وبالحجــم، مــوزع حســب فــروع النشــاط اإلقتصــادي وكذلــك مكونــات تــوازن 

ــر  ــم ن ــي. ويت ــوارد واإلســتخدامات والحســابات املوحــدة لالقتصــاد الوطن امل

نتائــج هــذه الحســابات طبقــا لرزنامــة محــددة يف إطــار املعيــار الخــاص لنــر 

ــدويل.  ــد ال ــدوق النق ــات لصن املعطي

الحسابات الجهوية
يتــم إعــداد الحســابات الجهويــة ســنويا وفــق مبــادئ نظــام الحســابات 

الوطنيــة 2008. وتعــرض هــذه الحســابات النمــو اإلقتصــادي والناتــج الداخــي 

االجــاميل حســب الجهــة وحســب مجموعــة فــروع النشــاط اإلقتصــادي معــر 

عنهــا بالقيمــة الحقيقيــة واإلســمية وكذلــك نفقــات االســتهالك النهــايئ لــألرس 

ــة. حســب الجه

الحسابات التابعة
ــة ليشــمل مجــاالت محــددة، كــام  يف إطــار توســيع نطــاق الحســابات الوطني

ــاز  ــنويا إنج ــم س ــم املتحــدة ، يت ــة لألم ــام الحســابات الوطني ــك نظ أوىص بذل

الحســاب التابــع للســياحة. وميكــن هــذا الحســاب مــن تحديــد مســاهمة قطــاع 

ــي. الســياحة يف اإلقتصــاد الوطن

ــنة  ــمى س ــة تس ــنة مرجعي ــب س ــة حس ــابات الوطني ــداد الحس ــم إع يت
األســاس، وهــي متثــل الســنة املرجعيــة لكافــة املجاميــع املاكــرو اقتصاديــة.

يف هــذا الســياق، وطبقــا لتوصيــات نظــام الحســابات الوطنيــة SCN، يقــوم 
املغــرب، مثلــه مثــل بلــدان أخــرى، بشــكل منتظــم بتغيــر ســنة األســاس 

للحســابات الوطنيــة.

ويستهدف هذا التغير تحقيق هدفن :

• املطابقة املنتظمة للمحاسبة الوطنية مع تطور املعاير الدولية؛

• مقاربــة التغــرات التــي تعرفها بنيــات اإلنتاج الوطني و مســاهمة قطاعات 
األنشــطة اإلقتصادية والقطاعات املؤسســاتية يف خلــق القيمة املضافة.

ويف هــذا اإلطــار، وبعــد إعــداد الحســابات لســنة األســاس 1998 حســب 
توصيــات نظــام املحاســبة الوطنيــة لســنة 1993، قــام املغــرب بوضــع ســنة 
مرجعيــة جديــدة للحســابات الوطنيــة وهــي ســنة األســاس 2007 وذلــك 
طبــق نظــام الحســابات الوطنيــة لســنة 2008، حيــث عــى أساســها يتــم 

إعــداد الحســابات الوطنيــة والجهويــة الحاليــة.

إضافــة إىل ذلــك، ســتنتقل املندوبيــة الســامية للتخطيــط إىل ســنة أســاس 
جديــدة 2014 بــدل ســنة 2007.

يتــم بانتظــام نــر جميــع الحســابات املنتجــة مــن قبــل املحاســبة الوطنيــة وكذلــك 
البيانــات الوصفيــة املتعلقــة بهــا مبوقــع املندوبيــة الســامية للتخطيــط عــى شــبكة 

االنرنــت )www.hcp.ma( عــى الرابــط التــايل:
https://www.hcp.ma/Comptes-nationaux-Serie-des-comptes-Base-

2007-Base-1998_a1560.html

رزنامة النرش
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بدايــة دجنــر

)n-2( الحسابات شبه النهائية  

)n-3( الحسابات النهائية  

)n-1( أكتوبرالحساب التابع للسياحة

)n-2( شتنرالحسابات الجهوية

90 يوما بعد الفصل املعنيالحسابات الفصلية

 

j m s 2 0 2 0 . h c p . m a


